
 183

            סונטותסונטותסונטותסונטות    שלוששלוששלוששלוש    ––––    ֶּבליֶּבליֶּבליֶּבלי    ֹואּכינוֹ ֹואּכינוֹ ֹואּכינוֹ ֹואּכינוֹ ''''גגגג    ההההּוֶזּפֶ ּוֶזּפֶ ּוֶזּפֶ ּוֶזּפֶ ''''גגגג
        
        

            ויזלטירויזלטירויזלטירויזלטיר    מאירמאירמאירמאיר    בידיבידיבידיבידי    הישןהישןהישןהישן    הרומאיהרומאיהרומאיהרומאי    מהדיאלקטמהדיאלקטמהדיאלקטמהדיאלקט    תורגמותורגמותורגמותורגמו
        פליטיפליטיפליטיפליטי    לוקאלוקאלוקאלוקא    בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת

        

        

        בית העלמין של המתיםבית העלמין של המתיםבית העלמין של המתיםבית העלמין של המתים
        

  ַהִּגּנּון-ֶׁשל-ְּבׁשּוִבי ִמְּכֵנִסַּית ַהָּמדֹוָנה

  ,ֶׁשֶכם-ְּבֶחְבַרת ַהַּגָּנן ַהַּמְכִּתיף ַסל ָּגדֹול ֲעֵלי

  ָרן ַּבַעל ַהַּגְבנּוןא ִעם ַהַּקּבְ ָּפִניִתי ְּבַצְוּתָ 

  .ֶאל ֵּבית ָהָעְלִמין ַהחֹוֵגג ֶטֶקס ַאַחר ֶטֶקס

  

  ,ּומּול ֵּתל ֻּגְלּגֹולֹות ַרְעיֹון ִּבי ִנְצֵנץ ִּביָעף

  :ְוִהֵּנה הּוא ִּבְׁשֵלמּות, ַרְעיֹון ָּגדֹול

 ,ִּכי ַלַחי ְוַלֵּמת ֵיׁש ְּדַבר ַמה ְמֻׁשָּתף

  .אָׁשם ֲהֵרי ֵיׁש ֹראׁש ֶׁשל ֵמתִלְׁשֵניֶהם ְּברֹ 

  

  ,ִּגִּליִתי ִּכי ֵּבין ִאם ָהִאיׁש הּוא ָיֶפה אֹו ְמֹכָער

 ,ַאִּביר אֹו ֶהְגמֹון ְמֻכָּבד, ִאם ָנִסי הּוא

 .ָּברּור, ֹראׁש ְּכמֹו ֶזה ֶׁשִּצַּיְנִּתי ְּכָבר ֵיׁש לוֹ 

 

  , ָרעֹותטֹובֹות, ָרִעים, טֹוִבים, ִּכי ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֻּכָּלם

  ַּגם ַהְּמֻלָּמד, ַּגם ַהִּנְבָער, ַּגם ַהְּמֹטָרף

  .ְּכָבר ָהיּו ַּבֵּמִתים עֹוד ְּבֶטֶרם ַיְסִּפיקּו ִלְחיֹות
  

  )1832 בדצמבר 10, רומא                                               (

  

וזו הכנסייה , יהןגילדות רבות נהגו להקים כנסיות לחבר    ––––ן ן ן ן הגינּוהגינּוהגינּוהגינּו- - - - שלשלשלשל- - - - כנסיית המדונהכנסיית המדונהכנסיית המדונהכנסיית המדונה* * * * 

  .של גילדת הגננים

, עקב המגיפה בית הקברות הסמוך לכנסייה רוחש פעלתנות    ––––החוגג טקס אחר טקס החוגג טקס אחר טקס החוגג טקס אחר טקס החוגג טקס אחר טקס ** ** ** ** 

  ".חוגג"ממש 
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        ה הפילוסוףה הפילוסוףה הפילוסוףה הפילוסוףר הקפֶ ר הקפֶ ר הקפֶ ר הקפֶ מוכֵ מוכֵ מוכֵ מוכֵ 
        

  ,ָהֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכל ָּכ ּדֹוִמים ִלְבסֹוף

  :ְּכמֹו ַּגְרְּגֵרי ָקֶפה ֵהם ִנָּגִרים ַּבַּמְטֵחָנה

 ,י ָּבֹראׁש ִמי ָּבֶאְמַצע ּוִמי ַּבְּמַאֵּסףִמ 

  .ֻּכָּלם ּגֹוָרל ֶאָחד ָלֶהם ְּבִלי ַאְבָחָנה

  

  ַיְחִליפּו ְמקֹומֹות ְוׁשּוב ָוׁשּובׁשּוב 

  ,ק ֶאת ַהָּקָטן ִמֶּמּנּו ְוִנְדחָ ַּגְרֵּגר ָּגדֹול הֹוֵדף

  ְוֻכָּלם ּדֹוֲחִפים ֶזה ֶאת ֶזה ְלא ׁשּוב

  .ְלָאָבק ֶׁשִּיְטְחֵנםֶזל ֶאל ַלַהב ַהַּבְר 

  

  ,ָּכ ַחִּיים ָהֲאָנִׁשים ְּבעֹוָלֵמנּו ָלֹרב

  ְמַאְּבִדים ֶאת ָהֹראׁש ְּבָיד ַהּגֹוָרל

  ;ַהְּמַסְחֵרר ֶאת ֻּכָּלם ִסיבּוב ַאַחר ִסיבּוב

  

  ,אֹו ִּבְמִהירּות ָעל, ְוָנִעים ֵהם ְלִאָּטם

  ,בִנְגָרִפים ְּבִלי ְלָהִבין ְּבמֹוָרד ַהַּמְרזֵ 

  .ֶאל עֹו ֶׁשל ַהָּמֶות נֹוְפִלים ֵהם ָחָלל
  

  )1833 בינואר 22, רומא(
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        המתים של רומאהמתים של רומאהמתים של רומאהמתים של רומא
        

 ָּכל ַהֵּמִתים ַהְּמכֹוִנים ֹּפה ַמֲעָמד ֵּביַנִים

,ְוֵהם ְּכָבר ְּבַדְרָּכם ַלּבֹור ּבֹו ִיָּדְפקּו ַּכֹהֶגן  

,ֲעַצְלַּתִים ְּבֶזֶמר, הֹוְלִכים ִּבְׁשעֹות ַהּיֹום  

.ר ַלֹחר ֲאֶׁשר ִנְפָער אֹוָתם ִלְבעַ ָיׁשָ   

 

נֹוְׂשֵאי חֹוָתם ְּבֵני ַנְכלּוִלים, ְלֻעָּמָתם ָהֲאֵחִרים  

,ֶרֶמׂשּוְבֵני ַּכְלָּבה וַ , ַאְנֵׁשי ַהַּמֲעָלה  

יֹוְדִעים ִלְׁשט, ְּבֵני ַּתְרּבּות, ֵּכן ,ְּבסֹוְגֵריֶהם   

.ד ַהֶּׁשֶמׁשַלְחֹמק ִמְּיקוֹ , יְֻּסעּו ַלֶּקֶבר ַּבֵּלילֹות  

 

,ְוֵיׁש ַּגם סּוג ְׁשִליִׁשי ֶׁשל ֶצֶלם ָהָאָדם  

ֶׁשֵהם ְּכָבר מּוָבִלים, ֵמִתים ִמִּמין ַאֵחר  

.ְּבִלי ׁשּום ָארֹון ּוְבִלי ֵנרֹות ָׁשם ִלְכבֹוָדם  

 

,ְקֵרֶמְנִטיָנה, ֵהן ֵאֶּלה ֵהם ֲאַנְחנּו  

,םֲאֶׁשר ֻּגַּדְלנּו ִּכְדִגיִגים ֶׁשּנֹוַח ְלַטְּגנָ   

.ְוִלְפנֹות ֹּבֶקר ַּבֲעֵרָמה נְֻׁשַל ְּכָבר ְּפִניָמה  
 

  )1833 בינואר 23, רומא        (      

        
        
        
בני מעמד הביניים . כמו החיים, גם מתי המגפה נחלקים למעמדות    ––––המתים של רומא המתים של רומא המתים של רומא המתים של רומא * * * * 

מקהלה שאינה ממהרת , בניחותא ובלוויית מוסיקה, בשעות היום, נקברים בשעות נוחות

כדי שהשמש לא תקפח על ראשי , אנשי האצולה והעשירים נקברים בלילה. םלשום מקו

, אנחנו, פשוטי העם, "הסוג השלישי"ואילו אנשי . המפונקים, מלוויהם המטופחים

  .    מושלכים לקבר אחים, כבוד-נקברים באי

ה ולנו לא ברור אם היא חי, שם העלמה שהמשורר פונה אליה בסונטה זו    ––––    ְקֵרֶמְנִטיָנהְקֵרֶמְנִטיָנהְקֵרֶמְנִטיָנהְקֵרֶמְנִטיָנה** ** ** ** 
  .או מתה
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  ויזלטיר.  מעשה ידי מברומא טראסטוורה ברובע בלי של לזכרו האנדרטה צילום
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        תזכורת רומאיתתזכורת רומאיתתזכורת רומאיתתזכורת רומאית
        
        
היה משורר רומאי רומנטי בן המאה ) 1867-1791 (ֹואּכינֹו ֶּבלי'ּוֶזֶּפה ג'ג

ודאי היו מתרגמים גם את , אילו תורגם לעברית בימי חייו. עשרה-התשע

י אך לא זכור ל, שמעתי עליו מזמן.  יוסף יהויכין–שמותיו הפרטיים 

רק בביקורי האחרון ברומא בקיץ . שטרחתי למצוא את שיריו ולקרוא אותו

הפיסיקאי ,  התוודעתי אל טקסטים שלו בסיועו של ידידי האיטלקי2014

ונחשב , משורר רומאי מאוד היה ֶּבלי. ליטיקא ּפֶ לּו' אוהב השירה פרופ

 הוא כתב את שיריו בדיאלקט .19-למשורר הבולט של העיר רומא במאה ה

 ולא בלשון האיטלקית שהתגבשה אותה עת על פי מורשת ,הרומאי הישן

 לפחות –אלפי סונטות , ובעיקר סונטות,  כתב אלפי שיריםלי ּבֶ .טוסקנה

והתפאר כי כתב ,  בכל אשר הלך, כתב סונטות בכל תחנות חייוהוא. 2,279

גם במהלך נסיעותיו ממקום , לומרכ, "ואפילו במרכבה, בכל מקום "אותן

מדויק בשולי  גם הוא נהג לרשום תאריך, בדומה לאבות ישורון. וםלמק

בלי היה המשורר היחיד שקראתי בשבועות הקיציים הנעימים . השיר

תו  הודות לעזרוהתרגום התאפשרעצם הקריאה וכמובן ,  כאמור–ברומא 

הסונטות המובאות כאן עוסקות כולן . ידידי לוקא פליטיהנדיבה של 

 ועל סמך התאריכים הרשומים בשוליהן, מוות שונים של הםבהיבטי

  .בעקבות מגפת דבר שפקדה את רומאנכתבו ים כי סיקמ
  

        מאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטירמאיר ויזלטיר

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


